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Program na prosinec 2016
Akce:
1. 12. v 16.30 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku

Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo vstupné 50 Kč.
1. 12. v 16.30 Pojďme si zazpívat…

s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

2. 12. v 16.30 Včelaření v České republice, v Evropě a ve světě
Přednáší učitel včelařství Ing. František Texl. Pořádáme ve spolupráci s Českým 
svazem včelařů, ZO Vyškov.

2. 12. v 19.00 Ohrožené děti a jejich příběhy
Středoškolský pedagog, sociolog, dramatik, senátor PhDr. Zdeněk Papoušek, který 
20 let působil jako vedoucí brněnské pobočky Fondu ohrožených dětí, nás 
seznámí s tím, jak se mu daří prosazovat témata ohrožených dětí v jeho současné 
pozici. Pořádáme ve spolupráci se spolkem Diogenes.

5. 12. v 16.30 Pomáhám, ale kdo pomůže mně?
Další setkání pečujících zaměřeno na sdílení zkušeností, cvičení pro uvolnění i 
zpevnění zad, relaxační cvičení. Pohodlné oblečení a cvičící podložku/deku s 
sebou. Ve spolupráci s Charitou Vyškov a za finanční podpory Jihomoravského 
kraje.

6. 12. v 16.00 Všichni jsme nadáni uměním
Slavnostní vernisáž výstavy výtvarných děl, které vznikly v rámci kurzu Arteterapie 
pro seniory a zdravotně postižené občany. Koná se ve spolupráci s Charitou 
Vyškov a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

19. 12. v 16.30 Leo Anderle a další letci RAF
Vzpomínka na rodáky z Vyškovska v řadách RAF. Ve spolupráci s Muzejním 
spolkem ve Vyškově.

20. 12. v 16.30 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 
50 Kč.

22. 12. v 16.30 Pojďme si zazpívat vánoční koledy…
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

Dětské oddělení
7. 12. v 10.00 S kočárkem do knihovny – klub maminek na mateřské dovolené

Přijďte načerpat z knih inspiraci k vánočnímu tvoření.
Klub maminek má maminkám na mateřské dovolené poskytnout místo ke 
scházení se s ostatními maminkami a jejich dětmi. Nabízíme k využití krásný 
prostor dětského oddělení, spoustu inspirující literatury pro maminky a děti, malé 

http://www.kkdvyskov.cz/


občerstvení, hračky pro děti a v rámci našich možností dohled nad dětmi. Není 
však zajištěn program klubu samotný. Aktivní zapojení maminek je rozhodující.

12. 12. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem: Příhody tučňáčka Pingu
Zábavný podvečer pro děti od dvou do pěti a jejich doprovod. Čtení pohádek, 
zpívání, cvičení, hraní a tvoření.

21. 12. 13.00–18.00  Kutikulín
Klub ručních prací pro všechny šikulky od  8 do 111 let.
Vyrábíme vánoční skřítky a sněhuláčky. Přineste si s sebou staré ponožky, svetry, 
trika + 10 Kč na materiál.

T-klub:
Každou středu 13.00–18.00 Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.
16.12. 13.00–15.00 Půjdem spolu do T-klubu…

Přijďte se vánočně naladit při společném skládání betléma nebo si vytvořit 
netradiční vánoční ozdobu z papírových proužků. Pro čtenáře od 11 let.

Výstavy:
9. 11.–2. 12. 120 let veřejné knihovny ve Vyškově

Výstava historických dokumentů k výročí vzniku první veřejné knihovny v našem 
městě.

3. 11.–4. 1. Pinhole
Fotografie vytvořené dírkovou komorou vystavují Anry Lukáč a
Barbora a Zdeňka Adlerovy.

21. 11.–2. 12. Po stopách osobností Vyškovska
Kulturní místopis – výstava v Galerii TIC, Masarykovo nám.

7.–23. 12. Všichni jsme nadáni uměním
Výstava výtvarných prací výtvarných děl, které vznikly v rámci kurzu Arteterapie 
pro seniory a zdravotně postižené občany. Koná se ve spolupráci s Charitou 
Vyškov a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

12.–16. 12. Vánoční výstava
Tradiční výstava vánočních dekorací v sále KKD.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte nás na www.facebook.com/KnihovnaVyskov a www.instagram.com/knihovnavyskov 
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